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  ل:ئاالس
   .حيممحن الرَّ بسم هللا الرَّ 

اإلسالم حمارب يف مجيع األرض، وبعدم اهتمام من  يف هذه األيام -شيخنا-نعلم 
عمل أي شيء؟ هذا  ماألمر، وهل نأمث جبلوسنا بعداحلكومات، فماذا علينا حنن يف هذا 

  السؤال األول.
  الشيخ:

َئاِت ِإْن احلَْْمُد هللَِّ َحنَْمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه َوَنْستَـْغِفرُُه، َونـَُعوُذ بِاهللَِّ ِمْن ُشُروِر أَنـُْفِسَنا َوِمْن َسيِّ 
َوَأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اهللَُّ َوْحَدُه  ،ْن ُيْضِلْل َفَال َهاِدَي َلهُ َأْعَمالَِنا، َمْن يـَْهِدِه اهللَُّ َفَال ُمِضلَّ َلُه، َومَ 

ًدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه.   َال َشرِيَك َلُه، َوَأْشَهُد َأنَّ ُحمَمَّ



ُتْم ُمسْ  يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اهللََّ َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال َمتُوُتنَّ ﴿   .1﴾ِلُمونَ ِإالَّ َوأَنـْ
َها َزْوَجَها َوَبثَّ ﴿ يَا أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

ُهَما رَِجاًال َكِثريًا َوِنَساًء َواتـَُّقوا اهللََّ الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواْألَْرَحاَم ِإنَّ اهللََّ َكاَن َعَلْيكُ   مْ ِمنـْ
  .2﴾رَِقيًبا

ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم  *يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اهللََّ َوُقوُلوا قـَْوًال َسِديًدا ﴿
  .3﴾ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اهللََّ َوَرُسوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزًا َعِظيًما

  أّمَّا بَعُد:
َر الَكالمِ   َر اْهلَْدِي َهْدُي ُحمَمٍَّد َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه وَسلَّم،   فَِإنَّ َخيـْ َكَالُم ِهللا، َوَخيـْ

  َوَشرُّ اْألُُموِر ُحمَْدثَاتـَُها، وَُكلُّ ُحمَْدثٍَة ِبْدَعٌة، وَُكلُّ ِبْدَعٍة َضَالَلٌة، وَُكلُّ َضَالَلٍة ِيف النَّاِر.
، أقل مما يقصده الفظه؛ حني يقول: نقعد، وال ن حيث ظاهره وألفاظهه مِ السؤال كأنّ 

نعمل أي شيء؛ فهو يعين بأي شيء، ليس أي شيء مطلًقا؛ وإمنا يعين شيًئا معيًنا؛ ألنه ال 
ه يعيش كما تعيش األنعام ال يعمل أي شيء؛ ألنَّ أن املسلم عليه  نَّ أيقول ب - إطالقًا- أحد 

 أحد من لذلك فال يتبادر لذهنو شريك له؛  ُخِلَق لشيء عظيم جًدا؛ وهو عبادة هللا وحده ال
هذا السؤال أنه يقصد أنه ال يعمل أي شيء؛ وإمنا يقصد أن ال يعمل شيًئا يُناسب هذا  مثل

ائل وليس من جانب. هذا هو الظاهر من مقصود السَّ  الواقع الذي أحاط باملسلمني من كلِّ 
  ائل.ملفوظ السَّ 

  وعلى ذلك جنيبه:
ة يف عوة اإلسالميَّ ا كان عليه وضع الدَّ ال خيتلف كثريًا وال قليًال عمَّ  إن وضع املسلمني اليوم

   .يعهدها األول؛ وأعين به: العهد املكِّ 
عما كانت  -ال يف قليل وال يف كثري -اليوم-ة عوة اإلسالميِّ ال خيتلف وضع الدَّ  أقول:
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نا يعلم أن القائم على العهد املكي، وكل أال وهو: ؛عوة اإلسالمية يف عهدها األولعليه الدَّ 
  الدعوة يومئٍذ هو نبينا حممد صلى هللا عليه وعلى آله وسلم.

ذه الكلمة أنَّ الدعوة كانت حماربة مِ  ن القوم الذين بُِعَث فيهم رسول هللا صلى هللا أعين 
تنتشر وتتسع  الدعوة عليه وعلى آله وسلم من أنفسهم كما يف القرآن الكرمي؛ مثَّ ملا بدأت

يب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم باهلجرة من مكة إىل ا بني القبائل العربية؛ حىت أُِمَر النَّ دائر
  املدينة.

برؤس أقالم؛ ألن التاريخ اإلسالمي األول، والسرية النبوية األوىل  - اآلن-طبًعا حنن نأيت 
الوصول إىل  ذا اإلجياز واالختصار، كثري من احلاضرين؛ ألنين أقصد  عند معلومةٌ  معروفةٌ 

املقصود من اإلجابة على هذا السؤال؛ ولذلك فإين أقول: بعد أن هاجر النيب صلى هللا عليه 
قامة إلالم يضع النَّواة الة والسَّ وعلى آله وسلم، وتبعه بعض أصحابه إىل املدينة، وبدأ عليه الصَّ 

- هذه الدعوة اجلديدة  بدأت أيًضا عداوة جديدة بني. الدولة املسلمة هناك يف املدينة املنورة
صارى؛ وهي سوريا يومئٍذ، اليت كان يف املدينة؛ حيث اقرتبت الدعوة من عقر دار النَّ  - أيًضا

عوة ليس فقط من العرب يف اجلزيرة العربية؛ فيها هرقل ملك الروم؛ فصار هناك عداٌء جديد للدَّ 
ظهر عدو  -أيًضا- مثَّ ؛ ال اجلزيرة العربية؛ أي: من سورييف مشا -أيًضا-بل ومن النَّصارى 

  آخر؛ أال وهو: فارس.
اجلهات: من املشركني يف اجلزيرة العربية، ومن  من كلِّ  ة حماربةٌ عوة اإلسالميِّ فصارت الدَّ 

صارى بينها وبني النَّ  داءُ فارس اليت كان العِ  لِ بَ النَّصارى واليهود يف بعض أطرافها، مثَّ من قِ 
ِيف َأْدَىن اْألَْرِض َوُهْم ِمْن  *ُغِلَبِت الرُّوُم  *مل ا﴿رك وتعاىل: هو معلوم من قوله تباشديًدا؛ كما 

  4﴾ .. ِيف ِبْضِع ِسِننيَ  *بـَْعِد َغَلِبِهْم َسيَـْغِلُبوَن 
ا حتُ  الشاهد هنا: ارب من كل ال نستغربن وضع الدعوة اإلسالمية اآلن من حيث أ

كذلك حماربة من كل   أيًضا طلقها األولجانب؛ فمن هذه احليثيِّة كانت الدعوة اإلسالمية يف من
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   .اجلهات
ما هو العمل؟ ماذا عمل النيب صلى هللا عليه وعلى : واجلواب السؤالوحينئٍذ يأيت 

ذ قليًال بالنسبة لعدد املسلمني اليوم ئآله وسلم وأصحابه الذين كانوا أو كان عددهم يوم
  ا كثريًا، وكثريًا جًدا؟حيث صار عددً 

  هنا يبدأ اجلواب:
هل حارب املسلمون العرب املعادين هلم؛ أي: قومهم يف أول الدعوة؟ هل حارب 

  املسلمون النَّصارى يف أول األمر؟ هل حاربوا فارس يف أول األمر؟ 
  ال، ال، كلُّ ذلك اجلواب: ال. اجلواب:

   ؟إذن ماذا فعل املسلمون
مما يُ  حنن اآلن جيب أن نفعل ما فعل املسلمون األولون متاًما؛ ألن  صيبنا هو الذي أصا

  ، وما عاجلوا به مصيبتهم هو الذي جيب علينا أن نعاجل مصيبتنا.متاًما
وأظنُّ أنَّ هذه املقدمة توحي للحاضرين مجيًعا اجلواب إشارة، وستتأيد هذه اإلشارة بصريح 

   فأقول:العبارة؛ 
إمنا نصر  - لَّ عزَّ وج- يبدو من هذا التسلسل التارخيي واملنطقي يف آن واحد: أن هللا 

مجيًعا من كل  جًدا بالنسبة للكافرين واملشركني املؤمنني األوليني الذين كان عددهم قليالً 
م. - تبارك وتعاىل-إمنا نصرهم هللا مذاهبهم ومللهم؛    بإميا

إذن ما كان العالج أو الدواء يومئٍذ لذلك العداء الشديد الذي كان حييط بالدعوة؛ هو 
ق مثرة هذه قيتعاطوه؛ لتتحأن الذي ينبغي على املسلمني اليوم  لعالجنفس الدواء هو نفس ا

  املعاجلة؛ كما حتققت مثرة تلك املعاجلة األوىل. 
عزَّ - إنَّ هلل  نقول:واألمر كما يُقال: "التاريخ يعيد نفسه"؛ بل خٌري من هذا القول أن 

له يف ذلك كله  ،نظيمهن خلقه ونظَّمه وأحسن تسيف عباده ويف كونه الذي خلقه وأح - وجلَّ 
  ًنا أو سنٌن ال تتغري وال تتبدل، سنة هللا ولن جتد لسنة هللا تبديًال، ولن جتد لسنة هللا حتويًال.نس



صة ما كان منها من وخبا ،ها حقَّ رعايتهااعن البد للمسلم أن يالحظها وأن ير هذه السن
   .السنن الشرعية

ال اليوم يف العصر احلاضر سنٌن طبيعية، ، وقد يُقهناك سنٌن شرعية، وهناك سنٌن كونية
ما  مبعىن:هذه السنن الطبيعية الكونية يشرتك يف معرفتها املسلم والكافر، والصاحل والطاحل؛ 

الذي يُقوِّم حياة اإلنسان البدنية؟ الطعام والشرب واهلواء النقي وحنو ذلك. فإذا اإلنسان مل 
   ذلك أنَّه عرض نفسه للموت موتًا ماديًا. يأكل، مل يشرب، مل يتنفس اهلواء النقي، فمعىن

هل ميكنه أن يعيش إذا ما خرج عن اختاذه هذه السنن الكونية؟ اجلواب: ال، سنة هللا ولن 
  جتد لسنة هللا تبديًال.

كلُّ إنسان ال فرق بني املسلم والكافر، والصاحل   جتربيةيعرفه معرفة  هذا كما قلُت آنًفا:
  والطاحل. 

هناك سنن  هناك سنًنا شرعية، جيب أن نعلم أنَّ  أن نعرف أنَّ  :اآلن لكن الذي يهمنا
ا، ومن مل يتخذها فسوف لن يصل إىل  شرعية، من اختذها وصل إىل أهدافها، وجىن منها مثرا

متاًما كما قلنا بالنسبة للسنن الكونية، إذا تبناها  ،الغايات اليت ُوِضعت تلك السنن الشرعية هلا
إذا أخذها املسلم حتقَّقت الغاية  ؛وصل إىل أهدافها، كذلك السنن الشرعية اإلنسان وطبَّقها

  من أجل حتقيقها؛ وإال فال. ،اليت وضع هللا تلك السنن من أجلها
وهنا هنا بيت القصيد؛ أظن أن هذا كالم مفهوم؛ ولكن حيتاج إىل شيٍء من التَّوضيح؛ و 

   عن ذاك السؤال اهلام. وابيبدأ اجل
ا صدور بعض -عزَّ وجلَّ -من آيات هللا  ا يقرأ آيةنكل ؛ بل إن هذه اآلية قد تُزيَّن 

الفتات توضع  .5﴾ِإْن تـَْنُصُروا اهللََّ يـَْنُصرُْكمْ ﴿اجملالس أو جدر بعض البيوت؛ وهي قوله تعاىل: 
وتكتب خبط ذهيب مجيل رقعي أو فارسي إىل آخره، وتوضع على اُجلُدر، مع األسف الشديد 

ا، أما قلوب املسلمني فهي منها خاويٌة على عروشها، ال زيَّ حت اجلدر مُ هذه اآلية أصب نة 
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؛ ولذلك 6﴾ِإْن تـَْنُصُروا اهللََّ يـَْنُصرُْكمْ ﴿ هذه اآلية نكاد نشعر ما هو اهلدف الذي ترمي إليه
ر أصبح وضع العامل اإلسالمي اليوم يف بلبلة وقلقلة ال يكاد جيد هلا خمرًجا؛ مع أنَّ املخرج مذكو 

  يف كثري من اآليات، وهذه اآلية من تلك اآليات.
ذه اآلية؛ فأظن أن األمر ال حيتاج إىل كبري شرح وبيان؛ إمنا هو  إذا ما ذكَّرنا املسلمني 

  فقط التذكري، والذكرى تنفع املؤمنني. 
 :هجواب ؛شرطٌ  ﴾ِإْن تـَْنُصُروا اهللََّ ﴿: -تبارك وتعاىل-قوله  كلنا يعلم إن شاء هللا، أنَّ 

  جلواب: "حتيا".. "إن تأكل، إن تشرب، إن، إن،" ا﴾يـَْنُصرُْكمْ ﴿
  ماذا؟ متوت. ؛إن مل تأكل، إن مل تشرب

  . ﴾ِإْن تـَْنُصُروا اهللََّ يـَْنُصرُْكمْ ﴿كذلك متاًما املعىن يف هذه اآلية: 
: مفهوم املخالفة إن مل تنصروا هللا مل ينصركم. هذا هو - وكما يقول األصولويون- املفهوم 

  واقع املسلمني اليوم.
ِمن النُّصوص الشرعية، وخباصة منها:  عديديف السنة؛ يف  تتوضيح هذه اآلية جاء

  األحاديث النبوية.
، ناال يعين أن ننصره على عدوه جبيوشأنَّ هللا  - بداهةً -معلوٌم  ﴾ِإْن تـَْنُصُروا اهللََّ ﴿

الٌب على أمره؛ فهو ليس حباجة إىل أن غ - عزَّ وجلَّ -وأساطيلنا، وقواتنا املادية، ال، إنَّ هللا 
أي: ؛ ﴾ِإْن تـَْنُصُروا اهللََّ ﴿ لذلك كان معىن:هًيا؛ معروٌف بد نصرًا ماديًّا؛ هذا أمرٌ  ينصره أحدٌ 

  .-تبارك وتعاىل-أن تتبعوا أحكام هللا؛ فذلك نصركم هلل 
ذا الشرطواآلن  ذا الواجب أوًال، مثَّ  ؟هل املسلمون قد قاموا  هو شرٌط  قد قاموا 

  لتحقيق نصر هللا للمسلمني ثانًيا؟
  .- عزَّ وجلَّ -ما قام املسلمون بنصر هللا  ؛اجلواب عند كل واحد منكم

على األقل - وأريد أن أذكر هنا كلمة أيًضا من باب التذكري، وليس من باب التعليم 
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  : - بالنسبة لبعض احلاضرين
دينهم، عن فهم على أو عن تعرُّ  عن معرفتهم قد انصرفوا - اليوم- إنَّ عامة املسلمني 
عرفوا ما وكثري، أو األكثرون منهم إذا  اإلسالم. ؛ فأكثرهم ال يعلمونتعلمهم ألحكام دينهم

من اإلسالم شيًئا عرفوه ليس إسالًما حقيقيًّا، عرفوه إسالًما منحرفًا عما كان عليه رسول هللا 
املوعود به من نصر هللا يقوم على  وسلم وأصحابه؛ لذلك فنصر هللاوعلى آله صلى هللا عليه 

معرفة اإلسالم أوًال معرفة صحيحة كما جاء يف القرآن والسنة، مثَّ على العمل به ثانًيا؛ وإال  
يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِملَ تـَُقوُلوَن َما َال ﴿على صاحبها؛ كما قال تعاىل:  الً كانت املعرفة وبا

حنن حباجة إىل تعلِّم اإلسالم،  ،إذن 7﴾ْنَد اهللَِّ َأْن تـَُقوُلوا َما َال تـَْفَعُلونَ َكبُـَر َمْقًتا عِ   *تـَْفَعُلوَن 
  وإىل العمل باإلسالم.

أن  - اليوم- املسلمني مجاهري هو أن عادة  :-كما قلُت آنًفا- فالذي أريد أن ُأذكِّر به 
على احلكام، أن  املسلمني قاطبة من ذلٍّ وهوان ىبسبب ما ران عل -ماللو  كلَّ - يصبوا اللوم 

كذلك ال   - مع األسف-وهم  ؛حكامهم الذين ال ينتصرون لدينهم يصبُّوا اللوم كل اللوم على
ن اليهود والنصارى ينتصرون لدينهم، ال ينتصرون للمسلمني املذللني من كبار الكفار مِ 

   .وغريهم
مع ذلك هكذا العرف القائم اليوم بني املسلمني: صب اللوم كل اللوم على احلكام، و 

م ال يشملهم اللوم الذ قة: أنَّ هذا اللوم ي، واحلقاكمنييوجهونه إىل احل يأن احملكومني كأ
، وليس هذا فقط؛ بل هناك طائفٌة من أولئك ينصب على مجيع األمَّة حكاًما وحمكومني

مني للحكام املسلمني بسبب عدم قيامهم بتطبيق أحكام دينهم وهم حمقون يف هذا اللوم؛ ئالال
مني كا مني للحئنفس املسلمني الال :أعين ؛﴾ِإْن تـَْنُصُروا اهللََّ ﴿لكن قد خالفوا قوله تعاىل: و 

م باللوم قد خالفوا أحكام اإلسالم حينما يسلكون سبيل تغيري هذا الوضع  حينما خيصو
  .رسول صلى هللا عليه وسلماحملزن احمليط باملسلمني بالطريقة اليت ختالف طريقة ال
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م      .ن تكفري حكام املسلمني هذا أوالً يعلنو حيث أ
   .يعلنون وجوب اخلروج عليهم ثانًيامثَّ 

فتقع هنا فتنة عمياء صمَّاء بكماء بني املسلمني أنفسهم؛ حيث ينشق املسلمون بعضهم 
الذين يظنون أن تغيري هذا الوضع الذليل  -وهم هؤالء الذين أشرت إليهم- فمنهم  ؛على بعض

ا تغيريه باخلروج على احلاكمني؛ مث ال يقف األمر عند هذه املشكلة؛ وإمنا املصيب للمسلمني إمن
عن  تتسع وتتسع حىت يصبح اخلالف بني هؤالء املسلمني أنفسهم، ويصبح احلكام يف معزلٍ 

  هذا اخلالف. 
أنَّه البد من حماربة  ؛بدأ اخلالف من غلو بعض اإلسالميني يف معاجلة هذا الواقع األليم

تخاصمون مع يينقلب إىل أنَّ هؤالء املسلمني  سلمني إلصالح الوضع؛ وإذا باألمراحلكام امل
معاجلة الواقع األليم ليس هو باخلروج على احلاكمني؛ وإن   املسلمني اآلخرين الذين يرون أنَّ 

م كان كثريون منهم يستحقون اخلروج عليهم بسبب  ال حيكمون مبا أنزل هللا؛ ولكن هل أ
الذل الذي أصاب املسلمني من  إزالةهل يكون  -ا يزعم هؤالء الناسكم-كون العالج ي

أن نبدأ مبحاكمة احلاكمني يف بالد اإلسالم من املسلمني، ولو أنَّ بعضهم نعتربهم  ،الكفار
  ؟يف العصر احلاضر - كما يُقال– مسلمني جغرافيني

  هنا حنن نقول:
  ورد اإلبلأورها سعٌد، وسعد مشتمٌل    ...    ما هكذا يا سعُد ت

؛ وهم: اليهود، والنَّصارى، واملالحدة - أصالةً - مما ال شك فيه أنَّ موقف أعداء اإلسالم 
الذين ال  هؤالء احلكامضررًا من بعض  -بال شك- هم أشد  ،من خارج بالد اإلسالم

- يتجاوبون مع رغبات املسلمني أن حيكموهم مبا أنزل هللا، فماذا يستطيع هؤالء املسلمون 
، ماذا - وجوب حماربة احلاكمني من املسلمني يعلنونرفًا أو جانًبا منهم؛ وهم الذين وأعين: ط

يستطيع أن يفعل هؤالء لو كان اخلروج على احلكام واجًبا قبل البدأ بإصالح نفوسنا حنن، كما 
  هو العالج الذي بدأ به الرسول عليه السالم.

ن أاقع أكرب دليل على ذلك مع والو  ،إن هؤالء ال يستطيعون أن يفعلوا شيًئا إطالقًا



العالج الذي يبتغونه وهو أن يبدأوا مبحاربة احلكام املسلمني ال يثمر الثمرة املرجوة؛ ألنَّ العلة 
ليست يف احلاكمني فقط؛ بل ويف احملكومني أيًضا. فعليهم مجيًعا أن  -كما قلُت آنًفا- 

إن - ارًا وتكرارًا، وقد نتكلم قريًبا يصلحوا أنفسهم؛ واإلصالح هذا له حبٌث آخر تكلمنا عليه مر 
  عنه. - شاء هللا

املهم، اآلن املسلمون كلهم متفقون على أن وضعهم أمٌر ال حيسدون عليه، وال يغبطون 
؛ فمن أين نبدأ؟ هل يكون البدأ واهلوان؛ حبيث ال يعرفه اإلسالم عليه؛ بل هو من الذلِّ 

كون البدأ مبحاربة الكفار أمجعني من كل مبحاربة احلاكمني الذين حياربون املسلمني؟ أو ي
  البالد؟ 

؛ ذلك ألن النيب صلى من هنا جيب البدأ أم يكون البدأ مبحاربة النفس اإلمارة بالسوء؟
هللا عليه وعلى آله وسلم إمنا بدأ بإصالح نفوس إفراد من املسلمني املدعوين يف أول دعوة 

دعوة يف مكة؛ مث انتقلت إىل املدينة مث بدأت ال - كما ذكرنا يف أول هذا الكالم-اإلسالم 
بدأت املناوشة بني الكفار واملسلمني مث بني املسلمني والروم، مث بني املسلمني وفارس، وهكذا 

  .: "التاريخ يعيد نفسه"- كما قلنا آنًفا- 
فاآلن املسلمون عليهم أن ينصروا هللا ملعاجلة هذا الواقع األليم، وليس بأن يعاجلوا جانًبا ال 

ا؛ ما هو هذا اجلانب؟ي   ثمر الثمرة املرجوة فيها لو استطاعوا القيام 
والبد من  -كما قلُت آنًفا- هذا أوًال  حماربة احلكام الذين حيكمون بغري من أنزل هللا. 

   .وقفة قصرية
ن ُحيارب هؤالء احلكام؛ ذلك ألن هؤالء احلكام لو كانوا كفارًا  أاليوم  غري مستطاع
  هل املسلمون اليوم يستطيعون حماربة اليهود والنصارى؟ف، كاليهود والنصارى

يف العهد املكي، كانوا مستضعفني  وناجلواب: ال، األمر متاًما كما كان املسلمون األول
م تَّ ذالء حماربني معذبني مقأ م الذي  ،كانوا ضعفاءلني ملاذا؟ أل ال حول هلم وال قوة إال إميا

  دعوة نبيهم صلى هللا عليه وعلى آله وسلم.حلَّ يف صدورهم بسبب اتباعهم ل
هذا االتباع مع الصرب على األذى هو الذي أمثر الثمرة املرجوة اليت حنن ننشدها 



  فما هو السبيل للوصول إىل هذه الثمرة؟  اليوم.
  مع أصحابه الكرام. عليه الصالة والسالم نفس السبيل الذي سلكه الرسول
م، إذن اليوم ال يستطيع املسلمون حم   فماذا عليهم؟اربة الكفار على اختالف ضالال

كما قال رب العاملني:   ؛؛ ولكن املسلمني اليومعليهم أن يؤمنوا باهلل ورسوله حًقا
، املسلمون اليوم مسلمون امسًا، وليسوا مسلمني حًقا، ﴾َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس َال يـَْعَلُمونَ ﴿

َقْد َأفْـَلَح ﴿تعاىل: في؛ ولكين أذكركم بقوله هذا الن أظنكم تشعرون معي باملقصود من
َوالَِّذيَن ُهْم  *َوالَِّذيَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضوَن  *الَِّذيَن ُهْم ِيف َصَالِِْم َخاِشُعوَن  *اْلُمْؤِمُنوَن 

اِجِهْم َأْو َما َمَلَكْت َأْميَانـُُهْم ِإالَّ َعَلى َأْزوَ  *َوالَِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفظُوَن  * ِللزََّكاِة َفاِعُلونَ 
ُر َمُلوِمَني  تَـَغى َورَاَء َذِلَك َفُأولَِئَك ُهُم اْلَعاُدونَ  *َفِإنـَُّهْم َغيـْ   ؛ أي: الباغون الظاملون.8﴾َفَمِن ابـْ

فإذا أخذنا هذه اخلصال فقط، ومل نتعدى هذه اآليات املتضمنة هلذه اخلصال إىل آيات 
بعض الصفات واخلصال اليت مل تذكر يف هذه اآلية، وهي كلها تدور أخرى اليت فيها ذكر ل

آنًفا، ويف  تُلوَّةت املهذه الصفات املذكورة يف هذه اآليا تحول العمل باإلسالم؛ فمن حتقق
ُأولَِئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن ﴿يف حقهم:  -عزَّ وجلَّ - آياٍت أخرى؛ أولئك هم الذين قال هللا

  .ون حًقا؟ اجلواب: الفهل حنن مؤمن 9﴾َحقًّا
  .وا لتعرفوا داءكم فتعرفوا دواءكمال تضطربوا، وال جتهلوا، وتذكر  -يا إخواننا!- إذن 

ني ؛ فنحن املصلِّ يتطلب العمل باحلقّ  املسلمون اليوم ليسوا مؤمنني حًقا؛ ألن اإلميان احلقّ 
هل حنن  ﴾َالِِْم َخاِشُعونَ الَِّذيَن ُهْم ِيف صَ  *َقْد َأفْـَلَح اْلُمْؤِمُنوَن ﴿اليوم هذه خصلة: 

خاشعون يف صالتنا؟ أنا ما أتكلم عن فرد اتنني مخسة عشر مائة مائتني ألف ألفني، ال، بتكلم 
الذين يتساءلون: ما هو احلل ملا أصاب املسلمني؟ ال أعين أولئك  - األقلعلى –عن املسلمني 

م؛ وإمنا ي م، ال، أنا املسلمني الالهني الفاسقني الذين ال يهمهم آخر م وبطو همهم شهوا
ذه الصفات املذكورة يف أول  اتكلم عن املسلمني املصلني، فهل هؤالء املصلون قد اتصفوا 
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  سورة املؤمنون؟ 
  اجلواب: كجماعة، كأمة: ال؛ إذن

  ترجو النجاة ومل تسلك مسالكها .. إن السفينة ال جتري على اليبس
ة؛ حىت يرفع ة بعد السنن الكونيّ ام السنن الشرعيّ فالبد من اختاذ األسباب اليت هي من مت

  الذي ران علينا مجيًعا. هذا الذلَّ  -عزَّ وجلَّ -ربنا 
ذكورة يف أول هذه السورة؛ لكن هناك املأنا ذكرت هذه األوصاف من صفات املؤمنني 

م لو املسلمني ا حالا إخواننا دائًما ما ُيذكِّر بسوء  رُ يف األحاديث النبوية اليت نذكِّ  ليوم، وأ
قد غفلوا  ملوا: ملاذا أصابنا هذا الذل؟ ألتذكروا هذا السوء؛ لكان من العار عليهم أن يتساء

  عن خمالفتهم لشريعة هللا.
َوَأَخْذُمتْ َأْذنَاَب  ،ِإَذا تـََبايـَْعُتْم بِاْلِعيَنةِ ((قوله عليه الصالة والسالم:  من تلك األحاديث:

َسلََّط اهللَُّ َعَلْيُكْم ُذالًّ َال يـَْنزُِعُه َحىتَّ  ِيف َسِبيِل ِهللا؛ َوتـَرَْكُتُم اجلَِْهادَ  ،الزَّرْعِ َوَرِضيُتْم بِ  ،اْلبَـَقرِ 
  ).)تـَْرِجُعوا ِإَىل ِديِنُكمْ 

هذا احلديث تكلمت عليه كثريًا، وكثريًا جًدا، ويف مناسبات عديدة؛ وإمنا أنا أقف فقط 
  .))ْلِعيَنةِ ِإَذا تـََبايـَْعُتْم بِا((عند قوله: 

  بالذات.أن أدخل فيها  - أيًضا-  الربوية، وال أريد عمالنوٌع من األ العينة:
ن الربا، وهذه البنوك الربوية قائمة على ساٍق فهل منكم من جيهل تعامل املسلمني بأنواع مِ 

  وقدم، يف كل بالد اإلسالم ومعرتف فيها بكل األنظمة القائمة يف بالد اإلسالم.
  وأعود ألقول:

ليس فقط من احلكام، بل ومن احملكومني؛ ألن هؤالء احملكومني هم الذين يتعاملون مع 
هذه البنوك، وهم الذين إذا نوقشوا وقيل هلم: أنتم تعلمون أن الربا حرام، وأن األمر كما قال 

 .))ِستٍَّة َوَثالِثَني زَنـَْيةً ِمْن  - عزَّ وجلَّ - ِعْنَد ِهللا  َأَشدُّ  رِبًا يَْأُكُلُه الرَُّجلُ  ِدْرَهمُ ((عليه السالم: 
  تتعامل بالربا؟ - يا أخي!- ملاذا 

  بنساوي؟! بدنا نعيش!" بدنا بيقولك: "شو



  إذن، القضية ما هلا عالقة باحلكام! هلا عالقة قبل احلكام باحملكومني.
م مثل هؤالء احلكام، وكما يقولون: "دود اخلل منه  احملكومون هم يف حقيقة أمرهم يليق 

  "دود اخلل منه وفيه". ،وفيه"
هؤالء احلكام ما نزلوا علينا من املريخ؛ وإمنا نبعوا منَّا وفينا، فإذا أردنا صالح أوضاعنا؛ فال 

  يكون ذلك بأن نعلن احلرب الشعواء على حكامنا، وأن ننسى أنفسنا.
 اليوم يف العامل اإلسالمي؛ لذلك حنن ننصح املسلمنيوحنن من متام مشكلة الوضع القائم 

املؤمنون بنصر هللا. كل  أن يعودوا لدينهم، وأن يطبقوا ما عرفوه من دينهم؛ ويومئذ يفرحُ 
  واليت يتحمس بعض الشباب ويقول: ما العمل؟ - اليوم-املشاكل القائمة 

والعامل العريب؛ وهو:  سواء قلنا ما هو جبانبنا من املصيبة اليت حلت بالعامل اإلسالمي،
يا، يف الصومال، يف تري حماربة الصليبيني للمسلمني يف إر احتالل اليهود لفلسطني، أو قلنا مثًال: 

  البوسنة واهلرسك، يف ..، يف .. إىل آخر البالد املعروفة اليوم.
َوُقِل ﴿ ؛طفة؛ وإمنا تعاجل بالعلم والعملعاجل بالعاهذه املشاكل كلها ال ميكن أن تُ 

ُ َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنوَن َوَستُـَردُّوَن ِإَىل َعاملِِ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة فَـيُـنَ اعْ  بُِّئُكْم َمُلوا َفَسيَـَرى اهللَّ
  .10﴾ِمبَا ُكْنُتْم تـَْعَمُلونَ 

  .اآلن نقف عند هذه النقطة ﴾َوُقِل اْعَمُلوا﴿
 وأحزاب ر كثرية وكثرية جًدا ويف مجاعاتاحة اإلسالمية له صو إلسالم اليوم يف السَّ لالعمل 

 املشكلة أكثر مما هذه األحزاب من مشكلة العامل اإلسالمي اليت تكربِّ  متعددة، واحلقيقة أنَّ 
يراها بعضهم، بعضهم يرى أن املشكلة أكثر مما يراها بعضهم، بعضهم يرى أن املشكلة 

اربة الكفار لكثري من البالد حم -ما ذكرناه آنًفا- احتالل اليهود لفلسطني، أن املشكلة 
  اإلسالمية وأهلها.

ال، حنن نقول: املشكلة أكرب؛ وهو: تفرق املسلمني. املسلمون أنفسهم متفرقون شيًعا 
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ِمَن الَِّذيَن فـَرَُّقوا ِدينَـُهْم  *َوَال َتُكونُوا ِمَن اْلُمْشرِِكَني ﴿عاىل: بارك وتقول هللا ت وأحزابًا؛ خالفَ 
  .11﴾ُكلُّ ِحْزٍب ِمبَا َلَدْيِهْم َفرُِحونَ وََكانُوا ِشيَـًعا  

اآلن اجلماعات اإلسالمية خمتلفون يف طريقة معاجلة املشكلة اليت يشكو منها كل 
  لخالص منه؟لان على املسلمني، وكيف السبيل اجلماعات اإلسالمية؛ وهي: الذل الذي ر 

  هناك طرق:
  ا أبًدا:وهي اليت ندعو إليها دائمً   هلا؛؛ وهي الطريقة املثلى اليت ال ثاينالطريقة األوىل

وهي فهم اإلسالم فهًما صحيًحا، وتطبيقه، وتربية املسلمني على هذا اإلسالم 
، تلك هي سنة رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم، كما ذكرنا ونذكر دائًما املصفَّى
  وأبًدا.

ن علمهم بأحكام اإلسالم فرسول هللا بدأ بأصحابه أن دعاهم إىل اإلميان باهلل ورسوله، أ
  ؛من ظلم املشركني، وتعذيبهم إياهموأمرهم بتطبيقها، وحينما كانوا يشكون إليه ما يصيبهم 

كان يأمرهم بالصرب، وأن هكذا سنة هللا يف خلقه أن ُحيارب احلق بالباطل، وأن ُحيارب املؤمنون 
  باملشركني، وهكذا.

  العلم النافع والعمل الصاحل.و: فالطريق األوىل ملعاجلة هذا األمر الواقع؛ ه
ثلى واليت ال ثاين 

ُ
هناك حركات ودعوات أخرى كلها تلتقي على خالف الطريقة األوىل وامل

هلا؛ وهي: اتركوا اإلسالم اآلن جانًبا من حيث وجوب فهمه، ومن حيث وجوب العمل به؛ 
  فار.األمر اآلن أهم من هذا األمر؛ وهو أن نتجمع وأن نتوحد على حماربة الك

كل إنسان عنده ذرة من عقل أنه   سبحان هللا! كيف ميكن حماربة الكفار بدون سالح؟!
مادي فهو ال يستطيع أن حيارب عدوه املسلح ليس بسالح مادي؛ بل مل يكن لديه سالح  ذاإ

  ه هذا املسلح، وهو غري مسلح؛ ماذا يُقال له؟بأسلحة مادية؛ فإذا أراد أن حيارب عدوَّ 
  ب؟ون أن تتسلح أم تسلح مث حارِ حاربه، حاربه د
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  ب؛ هذا من النَّاحية املادية.اجلواب: تسلَّح مث حارِ  ال خالف يف هذه املسألة أنَّ 
  .لكن من الناحية املعنوية: األمر أهم بكثري من هذا

إذا أردنا أن حنارب الكفار؛ فسوف ال ميكننا أن حنارب الكفار بأن ندع اإلسالم جانًبا؛ 
مثل آيات كثرية؛ منه قوله تعاىل: يف ورسوله املؤمنني  -عزَّ وجلَّ - أمر هللاألن هذا خالف ما 

ْنَساَن َلِفي ُخْسٍر  *َواْلَعْصِر ﴿  ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َوتـََواَصْوا بِاْحلَقِّ  *ِإنَّ اْإلِ
  .12﴾َوتـََواَصْوا بِالصَّْربِ 

ْنَساَن َلِفي ُخْسرٍ ﴿ ال شك يف خسر ملاذا؟ ألننا مل نأخذ مبا ذكر هللا ب: حنن اآلن ﴾ِإنَّ اْإلِ
ْنَساَن َلِفي ُخْسٍر ﴿من االستثناء حني قال:  -عزَّ وجلَّ -  ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا  *ِإنَّ اْإلِ

  .﴾الصَّاِحلَاِت َوتـََواَصْوا بِاحلَْقِّ َوتـََواَصْوا بِالصَّْربِ 
ورسوله؛ لكن حينما ندعو املسلمني املتحزبني املتجمعني  حنن اآلن نقول: آمنا باهلل

عه اآلن جانًبا؛ دىل الكتاب والسنة؛ يقولون: هذا ناملتكتلني على خالف دعوة احلق، الرجوع إ
  األمر األهم هو حماربة الكفار؛ فنقول: بسالٍح أم بدون سالح؟

  البد من سالحني:
، دعوا هذا السالح املعنوي جانًبا ن:؛ وهم يقولون اآلالسالح األول: السالح املعنوي

ال سالح مادي؛ ألن هذا غري مستطاع بالنسبة لألوضاع اليت مث ؛ السالح املاديبوخذوا 
ا حنن اآلن، ليس فقط من الكفار احمليطني بنا من كل جانب؛ بل ومن بعض احلكام كَ حنُ  م 

  الذين حيكموننا.
بالسالح املادي، هذا ال  االستعدادبأن نأخذ  - وفنانرغم أ- فنحن ال نستطيع اليوم 

  نستطيعه؛ فنقول: نريد أن حنارب بالسالح املادي، وهذا ال سبيل إليه.
العلم؛ مث العمل يف  13﴾فَاْعَلْم أَنَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ اهللَُّ ﴿الذي هو بأيدينا  السالح املعنويو 

  ا جانًبا.دعوا هذ :- بساطة متناهية - يعين- بكل– ، هذا نقولحدود ما نستطيع
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  ستطاع، ونؤمر برتكه جانًبا!هذا مُ 
  ستطاع؛ فنقول: جيب أن حنارب، ومباذا حنارب؟وذاك غري مُ 

خسرنا السالحني مًعا؛ السالح املعنوي العلمي؛ نقول نؤجله! ألن هذا ليس وقته 
  وزمانه.

السالحني؛ املعنوي،  يفضعفاء  يبابا ال نستطيعه؛ فبقينا خرابًاالسالح املادي 
  دي.واملا

األول األنور، وهو عهد الرسول عليه السالم األول، هل كان عنده  هدإذا رجعنا إىل الع
  السالح املادي؟ اجلواب: ال.

  كان مفتاح النصر؟ آالسالح املادي أم السالح املعنوي؟  -إذن- مباذا 
َال فَاْعَلْم أَنَُّه ﴿: مثل تلك اآليةيف ، وبه بدأت الدعوة الشك أنه كان السالح املعنوي

   .14﴾ِإَلَه ِإالَّ اهللَُّ 
مث تطبيق هذا اإلسالم يف  ؛شيء، العلم باإلسالم قبل كل شيءإذن، العلم قبل كل 

، نستطيع أن -طبًعا- حدود ما نستطيع، نستطيع أن نعرف العقيدة اإلسالمية الصحيحة 
سلوك نعرف العبادات اإلسالمية، نستطيع أن نعرف األحكام اإلسالمية، نستطيع أن نعرف ال

ا مستطاعة- اإلسالمي، هذه األشياء كلها  م هم  - مع أ م وتكتال فجماهري املسلمني بأحزا
جهاد؟! مادام السالح األول مفقود،  نأصواتنا عالية نريد اجلهاد! أي معرضون عنها؛ مث نرفع

  والسالح الثاين غري موجود بأيدينا.
ا على اإلسالم الصحيح، وطبقوه اليوم مجاعة من املسلمني متكتلني حقً  لو وجدناحنن 

يف اآلية املعروفة:  دهم، هؤالء يأتيهم أمره تعاىلتطبيًقا صحيًحا؛ لكن ال سالح مادي عن
ٍة َوِمْن رِبَاِط اْخلَْيِل تـُْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اهللَِّ َوَعُدوَُّكمْ ﴿ لو   15﴾َوَأِعدُّوا َهلُْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن قـُوَّ

ذا اإلعداد املادي، فهل حنارب إذا مل - املعنوي- األول  كان عندنا السالح ؛ فنحن خماطبون 
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فما بالنا  يكن عندنا إعداد مادي؟ اجلواب: ال؛ ألننا مل حنقق اآلية اليت تأمرنا باإلعداد املادي، 
  كيف نستطيع أن حنارب، وحنن مفلسون من السالحني: املعنوي واملادي؟!

ا إال وسعها، فاتقوا هللا نستطيعه، إذن ال يكلف هللا نفسً  املادي اآلن النستطيعه، املعنوي
  ما استطعتم.

  فالذي نستطيعه اآلن هو العلم النافع والعمل الصاحل.
  لعلي أطلت يف اجلواب أكثر من الالزم؛ لكين أخلص اآلن فأقول:

من  -مع األسف الشديد- ألن  -يا إخواننا!- ليست مشكلة املسلمني يف فلسطني فقط 
م خيالفون علمهم عمالمجلة اال ، حينما نتكلم عن حنرافات اليت تصيب املسلمني اليوم: أ

، ما فيه فرق لكل مسلم نقول: كل البالد اإلسالمية هي وطنٌ  ؛اإلسالم وعن الوطن اإلسالمي
إىل آخره؛ لكن هذه و حجازي، وأردين، ومصري،  -مثالً -بني عريب وعجمي، ما يف فرق بني 

دة، هذه الفروق العملية موجودة ليس فقط سياسًيا؛ فهذا غري مستغرب الفروق العملية موجو 
أبًدا؛ لكن موجود حىت عند اإلسالميني؛ مثًال: جتد بعض الدعاة اإلسالميني يهتمون 
بفلسطني؛ مثَّ ال يهمهم ما يصيب املسلمني اآلخرين يف بالد أخرى؛ مثًال: حينما كانت 

م من الشيوعيني، كان هناك حزب احلرب قائمة بني املسلمني األفغان، وب ني السوفيت وأذنا
ذه احلرب القائمة بني املسلمني األفغان وال شيوعيني؛ ألن أو أحزاب إسالمية ال يهتمون 

  سوريني أو مصريني أو ما شابه ذلك. - مثالً - ليسوا هؤالء 
ة؛ املشكلة اآلن ليست حمصورة يف فلسطني فقط؛ بل تعدت إىل بالد إسالمية كثري  ،إذن

  فكيف نعاجل هذه املشكلة العامة؟
  بالقوتني: املعنوية، واملادية.

  مباذا نبدأ؟
نبدأ قبل كل شيء باألهم فاألهم، وخباصة إذا كان األهم ميسورًا؛ وهو السالح 
املعنوي: فهم اإلسالم فهًما صحيًحا، وتطبيقه تطبيًقا صحيًحا؛ مثَّ السالح املادي إذا كان 



  ميسورًا.
الذي وقع يف أفغانستان، األسلحة املادية اليت حارب  -سف الشديدمع األ-اليوم 

ا الشيوعيني، هل كانت أسلحة إسالمية؟ اجلواب: ال، كانت أسلحة غربية، إذن،  املسلمون 
من ناحية السالح املادي مستعبدون، لو أردنا أن حنارب وكنا أقوياء من حيث  - اآلن-حنن 

أن نستورد هذا السالح؛ إىل رب بالسالح املادي، فنحن حباجة القوة املعنوية، إذا أردنا أن حنا
ى حد املثل الغربية اليوم عل السياسةيء مقابل شيء، كما تعلمون إما بثمن، وإما باملنحة، أو ش

  ).ّكّلي حلّكّلكالعامي: (ح
أي دولة اآلن حىت بالثمن، ال تبيعك السالح إال مقابل تنازالت تتنازل أنت أيها  :يعين
  املسلم مقابل هذا السالح الذي تدفع مثنه أيًضا.  الشعب

الشباب، وثورات  األمر ليس كما نتصور عبارة عن محاسات وحرارات  - يا إخواننا!-فإذن 
   .بأرضها، ال أثر هلا إطالًقا ورور مث ختثكرغوة الصابون؛ ت
إىل آخر اآلية؛ لكن أكرر أن  ﴾َوُقِل اْعَمُلوا َفَسيَـَرى اهللَُّ َعَمَلُكْم َوَرُسولُهُ ﴿أخريًا أقول: 

العمل ال ينفع إال إذا كان مقرونًا بالعلم النافع، والعلم النافع؛ إمنا هو: (قال هللا، قال رسول 
  :- رمحه هللا- كما قال ابن القيِّم  ؛هللا)

  قال الصحابة ليس بالتمويه ..  العلم قال هللا قال رسوله
  وبني رأي فقيهبني الرسول  ..  ما العلم نصبك للخالف سفاهة
  يهبحذرًا من التعطيل والتش ..   كال، وال جحد الصفات ونفيها

، -وقد يستنكر بعضكم هذا الذي أقوله- مصيبة أخطر - اليوم- امل اإلسالمي مصيبة الع
مصيبة العامل اإلسالمي اليوم أخطر من احتالل اليهود لفلسطني، مصيبة العامل اإلسالمي 

م ضلوا سواء السبيل م ماعرفوا اإلسالم الذي به تتحقق سعادة الدنيا واآلخرة اليوم أ ، أ
لوا تِّ مًعا، وإذا عاش املسلمون يف بعض الظروف أذالء مضطهدين من الكفار واملشركني وقُـ 

م ماتوا سعداء، ولو عاشوا يف الدنيا أذالء مضطَّ لِّ وصُ    هدين.بوا مث ماتوا فال شك أ



 -عزَّ وجلَّ - يد عن فهم اإلسالم كما أراد هللا أما من عاش عزيزًا يف الدنيا، وهو بع
  ورسوله؛ فهو سيموت شقًيا، وإن عاش سعيًدا يف الظاهر.

   :هو؛ العالج - ى أسئلة أخرىولعلنا نتلقَّ -إذن، بارك هللا فيكم 
  وا إىل هللا) رُّ (فِ 

  وا إىل هللا).رُّ (فِ  العالج:
ذا تعين: افهموا ما قال هللا ورسول هللا ؛وا إىل هللارُّ فِ  ، واعملوا مبا قال هللا ورسول هللا، و

ي هذا اجلواب.   أ
  السائل:

  جزاكم هللا خريًا.
  الشيخ:
  وإياكم.

نرجوا توضيح عدم جواز العمليات االنتحارية وهل جيوز للرجل أن خيرج  - 2
  ) 00:59:10للجهاد بدون إذن والديه.؟ ( 

  السائل:
  تحارية.يف جلسة سابقة، ما أجزت العمليات االن تذكر 

  الشيخ:
  نعم.

  السائل:
ا، فنريد توضيح بسيط، بارك هللا فيك.   العمليات االنتحارية ما أجز
  وهل يستطيع الرجل أو املرء أن خيرج للجهاد بعدم مساح والديه له؟

  الشيخ:
بالنسبة للعمليات االنتحارية، تكلمت أكثر من مرة بشيء من التفصيل؛  - يف ظين-أنا 



ل.اجمل املشكلة أن لكن   الس ختتلف، تارة نوجز، تارة نفصِّ
ا؛ من املعلوم عند العلماء مجيًعا دون خالف بينهم: أنه ال جيوز للمسلم أن ينتحر انتحارً 

يق ذات اليد، من مرض أملَّ به؛ حىت صار مرًضا مزمًنا، ضمن  :مبعىن: خالًصا من مصائب
أنه حرام، وأنه هناك ص من مثل هذه األمور بال شك الوحنو ذلك؛ فهذا االنتحار للخ

حنو ذلك؛ بأنه ن قتل نفسه بسم أو بنحر نفسه أو أحاديث صحيحة يف البخاري ومسلم أن م
حىت فهم بعض العلماء بأن الذي ينتحر ميوت كافًرا؛  ؛ال يزال يعذب بتلك الوسيلة يوم القيامة

   يصرب عليها.ما فعل به من مصائب مل - عزَّ وجلَّ - ألنه ما يفعل ذلك إال وقد نقم على ربه 
فكرة  النتحار فضًال عن أن ينفذيف اال يصل به األمر إىل أن يفكر  -بال شك-املسلم 

العمل، ه أن يقرتن ب جيبال للموضوع السابق: أن العلم االنتحار؛ ذلك ألن املسلم، وهنا مث
ا سلم على م املرىبَّ املسلم ويُ  ملعلم صحيح فال عمل صحيح، حينما يعوإذا كان ليس هناك 

ختتلف مثرات انطالقاته يف احلياة الدنيا، وختتلف أعماله فيها عن  ؛جاء يف الكتاب والسنة
أعمال اآلخرين الذين ال أقول مل يؤمنوا باهلل ورسوله؛ ال، ءامنوا باهلل ورسوله؛ ولكن ما عرفوا ما 

على آله وسلم: ى هللا عليه و على لسان نبيه صلَّ  - عزَّ وجلَّ - ورسوله؛ فمما قال هللا  قال هللاُ 
أصابته سراء محد هللا، وشكر فكان خريًا له، وإن أصابته ضراء  نأمر املؤمن كله؛ إ (عجبٌ 

  صرب فكان خريًا له).
 مزمن، من أصابه فقرٌ  فأمر املؤمن كله خري، وليس ذلك إال للمؤمن، فمن أصابه مرضٌ 
املال أو   إن كان غينَّ  مقدع؛ فهو مؤمن ما بتفرق معه، إن كان صحيح البنية أو كان عليلها،

العامية: "هو كاملنشار، على الطالع  األمثال كان فقريه، ما بتفرق معه؛ ألنه كما يُقال يف بعض
فأثيب خريًا، وإن  -وجلَّ  عزَّ -والنازل هو مأجور يأكل حسنات إن أصابته سراء شكر هللا 

غالب ال يكون مؤمًنا؛ ينتحر؟ هذا يف ال - إذن-من الذي فأصابته ضراء صرب فكان خريًا له، 
أن ر احنرف به فانتحر، هذا ميكن لكن ممكن نستطيع أن نتصور أنَّ مسلًما ما أصابته نوبة فك

الصالة هذا كتارك  ؛ل حنن يقيًنا: "هذا ليس مؤمًنا"، وهلذا االحتمال ما نقو مكانهلذا اإل يقع،
زيد) أو ما شابه ذلك؛  مسلم امسه (أمحد بن حممد) أو (حممد بن اجلاحد بشرعيتها، إذا مات



  يُدفن يف مقابرالاإلسالم، هذا إذا مات  ةري بإنكاره للصالة، بإنكاره لشعلكن كان معلوًما 
  املسلمني.

ما أحل به من  - عزَّ وجلَّ - ه انتحر، نقم على هللا أنَّ  فَ رِ كذلك بالنسبة ملن انتحر وعُ 
-  ينتحر؛ هلذا االحتمال ال نقولمصائب. أما قلنا بأنه ميكن أنه تصيبه نوبة عصبية فكرية؛ ف

  املسلمني.  يُدفن يف مقابرل ما انتحر فهو كافر والأن ك - حنن
  اآلن نأيت إىل العمليات االنتحارية. 

- هذه عرفناها من اليابانيني وأمثاهلم، حينما كان الرجل يهاجم باخرة حربية أمريكية 
جليش الذي هو يف تلك الباخرة بطائرته؛ فينفجر مع طائرته؛ ولكن يقضي على هذا ا -مثالً 

  .-مثالً - احلربية األمريكية 
  حنن نقول:

كلها غري مشروعة وكلها حمرمة وقد   -يف الزمن احلاضر اآلن-العمليات االنتحارية 
لَّد صاحبه يف تكون من النوع الذي ُخيلَّد صاحبه يف النَّار، وقد تكون من النوع الذي ال خيُ 

  آنًفا. تالنَّار كما أشر 
ا إىل هللا،  أن يكون عملية االنتحارأما  إنسان يُقاتل يف سبيل أرضه،  اليومقربة يُتقرَُّب 

يف سبيل وطنه، هذه العلميات االنتحارية ليست إسالمية إطالقًا؛ بل أنا أقول اليوم: ما ُميثِّل 
  أقول:احلقيقة اإلسالمية وليس احلقيقة اليت يريدها بعض املسلمني املتحمسني؛ 

هناك قتال يف كثري من جهاد يف األرض اإلسالمية إطالقًا، هناك قتال،  اليوم ال
ومن هذه  ؛حتت راية إسالمية، ويقوم على أساس أحكام إسالمية مو قجهاد ي أماالبالد، 

األحكام أن اجلندي ال يتصرف برأيه، ال يتصرف باجتهاد من عنده؛ وإمنا هو يأمتر بأمر قائده، 
 لذي نصبه خليفة املسلمني، فأينصب نفسه قائًدا؛ وإمنا هو اوهذا القائد ليس هو الذي ن
يلتفوا ل سالم ودعا املسلمنييفة، بل احلاكم الذي رفع راية اإلخليفة املسلمني اليوم؟ أين اخلل
  ؟ هذا ال وجود له. - عزَّ وجلَّ -حوله، وأن جياهدوا يف سبيل هللا 

اية إسالمية، هذه الراية فمادام أن هذا اجلهاد اإلسالمي يشرتط أن يكون حتت ر 



  اإلسالمية ال وجود هلا؛ فإذن جهاد إسالمي ال وجود له، إذن انتحار إسالمي ال وجود له.
راب وبالسيوف وبالسهام، كان معروفًا من قبل؛ يف عهد القتال باحلِ قد  أنا أعين انتحارًا 

  من هذا القتال كان يشبه االنتحار. نوع
على مجاعة من الكفار  [كردوس]د اجليش بسيفه على رٌد من أفرامثًال: حينما يهجم ف

املشركني، فيعمل فيهم ضربًا مييًنا ويسارًا هذا يف النادر قلما يسلم. فهل جيوز له أن يفعل 
  ذلك؟

  نقول: جيوز وال جيوز. 
إذا كان قائد اجليش املسلم، هو يف زمن الرسول هو الرسول عليه السالم، إذا أِذن له جاز 

ا خماطرة ومغامرة إن مل نقل مقامرة تكون له ذلك، أما أ ن يتصرف بنفسه فال جيوز له؛ أل
املفروض يف هذا  لم، أو اخلليفة املسلم، ملا؟ ألنالنتيجة خاسرة، ال جيوز إال بإذن احلاكم املس

مئة من  - مثالً - أن يهجمهو يعرف مىت ينبغي ف ؛نه يُقدِّر األمور حقَّ قدرِهااخلليفة املسلم أ
قد يُقتل منهم عشرات؛ أنه على ألف، أو أقل أو أكثر فيأمرهم باهلجوم، وهو يعلم  املسلمني

  لكن يعرف أن العاقبة هي للمسلمني.
هلذه القيادة من اخلليفة املسلم أمر جنديًا بطريقة من طرق  املوىلَّ فإذا قائد اجليش املسلم 

  .- وجلَّ  عزَّ -اجلهاد يف سبيل هللا  العصرية؛ يكون هذا نوٌع من االنتحار
أفراد يتسلقون اجلبال،  - مثالً - كما نسمع اليوم   شاب متحمساجتهاد بأما انتحار 

ون إىل جيش من اليهود، ويقتلوا منهم عدًدا مث يُقتلون، ما الفائدة من هذه األمور؟ هذه بهذوي
  تصرفات شخصية ال عاقبة هلا لصاحل الدعوة اإلسالمية إطالقًا.

شرط أن تدرسوا دينكم حافظوا على حياتكم ب م:لذلك حنن نقول للشباب املسل
، هذا العمل استطاعتكمن تتعرفوا عليه تعرفًا صحيًحا، وأن تعملوا به يف حدود أوإسالمكم، و 

ولو كان بطيًئا، ولو كان (وئيًدا) فهو الذي سيثمر الثمرة املرجوة اليت يطمع فيها كل مسلم 
كلهم متفقون على أن اإلسالم ة قائمة بينهم،  اليوم مهما كانت اخلالفات الفكرية أو املنهجي

ن يكون حاكًما؛ لكن خيتلفون يف الطرق كما ذكرت أوًال. وخري اهلدى هدى حممد أجيب 



  صلى هللا عليه وآله وسلم.
هل للمسلم أن يعتزل الفرق والفنت يف هذا الزمان ويلزم نفسه فقط.؟ (  - 3

01:10:25 (  
  السائل:

مث يقول: هل على  - وعدَّد الفنت-  هذا الزمان من الفنت [تعرف] ما يف سائل يقول:ال
ُفَسُكمْ ﴿املسلم أن يعتزل؟ وماذا تقول يف قوله تعاىل:  ؟ وهل ﴾يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َعَلْيُكْم أَنـْ

يكون كذلك قول النيب صلى هللا عليه وسلم حلذيفة: (فاعتزل تلك الفرق كلها) إىل آخر 
  احلديث؟ هذا السؤال.

  الشيخ:
  هذا السؤال فيه عدة أسئلة. أبدأ بالسؤال األول. شو هو؟

  السائل:
  هل للمسلم أن يعتزل ..

  الشيخ:
إميانه، وباختالف زمانه ومكانه، فمن كان قويَّ اإلميان  -أوالً -املسلم خيتلف باختالف 

الط وال خيشى على نفسه أن ُيصاب باحنراٍف يف عقيدته أو يف سلوكه؛ فاألفضل له أن خيُ 
املسلمني وأن ال يعتزهلم، وهذا نٌص صريح يف قوله عليه السالم الذي رواه الرتمذي وغريه من 

قال: قال رسول هللا صلى  - رضي هللا عنهما-أهل السنن. عن عبد هللا بن عمر بن اخلطاب 
ٌر خَ  اْلُمْؤِمُن الَِّذى ُخيَاِلُط النَّاَس َوَيْصِربُ َعَلى َأَذاُهمْ ((: هللا عليه وسلم  ُهمْ الَِّذى َال ُخيَاِلطُ  ِمنَ يـْ

ٌر  (اْلُمْؤِمُن الَِّذى ُخيَاِلُط النَّاَس َوَيْصِربُ َعَلى َأَذاُهمْ ( .))َوَال َيْصِربُ َعَلى َأَذاُهمْ  الَِّذى َال  ِمنَ َخيـْ
   .)َوالَ َيْصِربُ َعَلى َأَذاُهْم) ُهمْ ُخيَاِلطُ 

ختالف إميان املسلم، وباختالف زمانه مما يُتمِّم اجلواب السابق أنَّ األمر خيتلف با
ومكانه، أنَّ هناك أحاديث يف صحيح البخاري ومسلم وغريمها أن خري النَّاس يف زمن الفنت، 



رجٌل عنده غنم، فهو يعتزل الناس يف شعب من هذه الشعاب، يأكل ويشرب من رزقها، 
  . ويكفي الناس من شره، ويكتفي هو من شر الناس، هذا يكون يف زمن الفنت

وال شك أن زمن الفنت ختتلف قلة وكثرة؛ فيعود املسألة إىل مالحظة إميان املؤمن، فمن  
إميانه قويًا، وال خيشى على نفسه إحنرافًا يف عقيدته، يف عبادته، يف  - كما قلنا آنًفا-كان 

ي سلوكه؛ فخٌري له أن يبقى مع الناس، وال شك أن يف بقائه معهم سيقوم باألمر باملعروف والنه
 ل من أن يعتزل الناس، وأن ينجوعن املنكر، واملناصحة وحنو ذلك، فذلك خٌري له وأفض

  السؤال الثاين؟هذا السؤال األول.  بنفسه.
  السائل:

ُفَسُكْم َال َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا ﴿تعاىل: يف قوله  يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َعَلْيُكْم أَنـْ
  .16﴾اْهَتَديـُْتمْ 

  الشيخ:
هذا ..، اآلية هذه جاء تفسريها أيًضا يف السنن، ويف مسند اإلمام أمحد، من حديث أيب 

أنه خطب الناس يوًما؛ فقال هلم: (يا أيها الناس! إنكم  - رضي هللا تعاىل عنه- بكر الصديق 
تتأولون هذه اآلية بغري تأويلها، مسعت النيب صلى هللا عليه وآله وسلم يقول: يا أيها الناس! 

يتم عن املنكر فحينئذ ال يضركم من ضل  مروا وا عن املنكر فإذا أمرمت باملعروف و باملعروف وا
  إذا اهتديتم).

اعتزلوا الناس، وحطوا رجليكم يف ماي باردة!، وال تأمروا باملعروف وال  فليس معىن اآلية:
يتهم عن املنكر وما جتاوب النَّ  اُس معكم؛ فحينئذ ال تنهوا عن املنكر! ال، إذا أمرمت باملعروف و

  يضركم من ضل إذا اهتديتم.
ومن متام اهتدائكم أنكم إذا رأيتم منكرًا أنكرمتوه، وإذا رأيتم أمرًا يستدعي األمر به أمرمت 

  باملعروف وهكذا. هذا السؤال الثاين.
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  (فدع تلك الفرق كلها).  السؤال الثالث له عالقة حبديث حذيفة. إي نعم.
  الفرق كلها) (فاعتزل تلك السائل:
  الشيخ:

هذا احلديث له عالقة بوضعنا احلاضر متاًما؛ أي: إذا تفرَّق املسلمون شيًعا وأحزابًا 
أن ينطوي إىل فرقة  - واحلالة هذه- وتكتالت، كلٌّ يتعصَّب جلماعته وحزبه؛ فال جيوز للمسلم 

فينبغي أن يكون  ت وعليها إمام بويع من املسلمني،دَ جِ إال فرقة واحدة إذا وُ  ؛من هذه الفرق
مع هذه الفرقة، ومع هذه الطائفة. أما إذا مل يكن هناك مجاعة وعليها إمام قد بويع فيدع الفرق  

يعتزل على رأس جبل، ال؛ وإمنا معناه أن ال  ؛يعين:كلها، وال يعين هذا "يدع الفرق كلها"
 .-ىل عنهرضي هللا تعا-ة فطائفة. هذا هو املقصود حبديث حذييُتحزَُّب لطائفة على 


